
 
Processo Seletivo para o Ingresso nos cursos de mestrado e doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes para o 

ano letivo de 2019 - Edital nº01/2018 
 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de          
Transportes (CCP-PGET) convoca os aprovados na ênfase em Infraestrutura de          
Transportes para a matrícula nos dias 04 e 05/02/2019. 

 

Lista de aprovados na ênfase em Infraestrutura de Transportes 

 
Candidato(a) Curso 

Ana Beatriz Perrone Fernandes ME 

Gustavo dos Santos Pinheiro ME 

Laís Tiemi Assis Koga ME 

Marco Salles Chamouton ME 

Raíssa Rodrigues Cardoso de Farias ME 

Raquel Bonani do Prado Nascimento ME 

Raul Maximo Alexandrino Nogueira ME 

André Fardin Rosa DO 

Guilherme Barbosa de Castro DO 

Henrique Luiz de Lima Seiffert DO 

Julia Amaral Rodrigues DO 

 
Período de matrícula: de 04 a 05/02/2019. 
Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes 

Departamento de Engenharia de Transportes 
Prédio da Engenharia Civil 
Av. Prof. Almeida Prado, Trav. do Biênio (antiga trav. 2), nº83 

Horário: das 9h às 14h30 
Documentos a serem entregues: 

● Cópia autenticada do RG ou do RNE; 
● Cópia autenticada do CPF para Brasileiros ou estrangeiros com residência          

permanente no Brasil ou passaporte válido para estrangeiros residentes no          
exterior; 

● Cópia autenticada do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão do           
Curso e de Colação de Grau, conforme estabelecido no artigo 37 do Regimento             
de Pós-Graduação da USP; 



 
● Cópia autenticada do Diploma de Mestrado, no caso de matrícula no           

Doutorado, com comprovante de credenciamento do curso de mestrado junto à           
CAPES; 

● Cópia autenticada do Visto permanente ou temporário se estrangeiro; 
● Para candidatos estrangeiros não radicados no país, demonstrar comprovação         

de bolsa do país de origem ou carta garantindo a responsabilidade pela própria             
manutenção durante todo o período do mestrado ou doutorado. Bolsas para           
candidatos estrangeiros não são garantidas, estando sujeitos aos mesmos         
critérios de distribuição de bolsas da Comissão Coordenadora do PPGET; 

● 1(uma) foto 3x4 recente com fundo branco; 
● Requerimento de Matrícula assinado pelo orientador.  

 
Caso o candidato selecionado não possa comparecer pessoalmente, a         

matrícula poderá ser realizada por procuração simples.  


